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TNPSC GR. II GENERAL KNOWLEDGE 

IN TAMIL Q & A 

 

1) கயத்கவதனில் உள் அதழகளபங்கள்   

 A.    8      B.    12 

 C.    18      D.    108 

Answer : C. 

2) சரினள யிைனக் களண்க  

 A.    கன்ினளகுநரி : யிஹயகந்தர் 

 B.    குழஞ்சழ சள : வ அபயிந்தர் 

 C.    லனுநளன் நந்தழர் : களந்தழஜழ 

 D.    சர்நதழ ஆசழபநம் : வ பளநகழபேஷ்ண பநலம்சர் 

Answer : A. 

3) கதக் னும் ைம் ங்கு பதன்நனள ைநளக 
கபேதப்டுகழது?  

 A.    யை இந்தழனள    B.    ஹகபள 

 C.    எடிஸ்றள    D.    கர்ளைகள 

Answer : A. 
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4) ஆசழனளயின் நழக ீண்ை நத்ஸதளைர்கள்  

 A.    குன்லுன் நத்ஸதளைர்கள் 

 B.    இநன நத்ஸதளைர்கள் 

 C.    இந்துகுஷ் நத்ஸதளைர்கள் 

 D.    கழன்கன் நத்ஸதளைர்கள் 

Answer : B. 

5) இபத்தத்தழல் சர்க்கபனின் அவு இதளல் 
அதழகரிக்கப்டுகழது  

 A.    FSH     B.    TSH 

 C.    இன்சுழன்    D.    குளுக்களலளன் 

Answer : D. 

6) கவஹம குழப்ிட்டுள்யற்ழன் ந்தப்ட்டினழன் ஹநல் 
நத்தழன நற்றும் நளழ அபசுகள் சட்ைநழனற்ளம்?  

 A.    நளழப் ட்டினல்    B.    நத்தழனப் ட்டினல் 

 C.    ஸளதுப் ட்டினல்    D.    இய அத்தும் 

Answer : C. 

7) தயத்தழபே குன்க்குடி அடிகளர் சளர்ந்த நளயட்ைம்   

 A.    தஞ்சளவூர்     B.    நதுப 

 C.    சழயகங்க     D.    ஸசங்கற்ட்டு 
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Answer : C. 

8) ின்யபேயர்கில் பதன்பதழல் இந்தழனப் ஹளர்கில் 
ீபங்கழனப் னன்டுத்தழனயர் னளர்?  

 A.    ளர்      B.    இப்பளலமீ் ஹளடி 

 C.    ஸரர்ரள      D.    அக்ர் 

Answer : A. 

9) ஸைசழல் ன்து இத அக்க உதவும் அகு  

 A.    எினின் அவு    B.    எழனின் அவு 

 C.    கதழர்யசீ்சழன் அவு    D.    ஸயப்த்தழன் 
அவு 

Answer : B. 

10) இந்தழனப் ஸளபேளதளபத் தழட்ைநழடுதழல் 
ஹசர்க்கப்ைளத ஹளக்கம் து?  

 A.    தன்ிவு     B.    ஸதளமழல்து 
யர்ச்சழ 

 C.    ஹயயளய்ப்பு உபேயளக்குதல்  D.    நக்கள்ஸதளக 
யர்ச்சழ 

Answer : D. 
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1) தநழழ் ளட்டில் அ.இ.அ.தழ.ப.க. பதன்பதழல் ஆட்சழக்கு 
யந்த ஆண்டு   

 A.    1972      B.    1977 

 C.    1982      D.    1984 

Answer : B. 

2) ந்தப் ிரியின் கவழ் ழதழ ஸபேக்கடி 
ிபகைப்டுத்தப்டுகழது?   

 A.    யிதழ-356      B.    யிதழ-360 

 C.    யிதழ-352      D.    யிதழ-350 

Answer : B. 

3) சதுப்பு ழக் களடுகள் களணப்டுயது  

 A.    கைற்கப நற்றும் ஸைல்ைளப் குதழகில் 

 B.    நச்சரிவுகள் நற்றும் ள்த்தளக்குகள் 

 C.    ீைபூநழகள் நற்றும் ள்த்தளக்குகில் 

 D.    சநஸயிகள் நற்றும் ீைபூநழகள் 

Answer : A. 

4) 1 டிகழரி தரீ்க்க ஹபகனக் கைக்க பூநழ 
டுத்துக்ஸகளள்ளும் ஹபம்  

 A.    5 ழநழைம்     B.    24 நணி 
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 C.    4 ழநழைம்    D.    2 ழநழைம் 

 Answer : C. 

5) தநழழ் ளடு அதழக நமப் ஸளமழயப் ஸக்கூடின 
நளதங்கள்  

 A.    ஜயரி-நளர்ச்    B.    ப்பல்-ஜஶன் 

 C.    ஜஷ-ஸசப்ைம்ர்    D.    அக்ஹைளர்-டிசம்ர் 

Answer : D. 

6) LCD ன்தன் யிரியளக்கம் ன்?  

 A.    Liquid Crystal Display    B.    Light Controlled 

Decoder 

 C.    Laser Controlled Device    D.    இயற்றுள் துவும் 
இல் 

Answer : A. 

7) கவழ்க்கண்ையற்றுள் நளறுட்ை ண்ணக் 
கண்டுிடிக்கவும் 

5, 7, 9, 17, 23, 37  

 A.    5       B.    9 

 C.    37       D.    23 

Answer : B. 

8) பதல் அபசழனநப்பு சட்ை தழபேத்தம் ைந்த ஆண்டு   

 A.    1950      B.    1951 
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 C.    1952      D.    1953 

Answer : B. 

9) ஜளதழதழ தயிக்கள ஹதர்த ைத்துயர் னளர்?  

 A.    நக்கய சளளனகர் 

 B.    ளபளளுநன்த்தழன் ஸளதுச்ஸசனர் 

 C.    இந்தழனத் தந ீதழதழ 

 D.    இந்தழனத் ஹதர்தல் ஆணனம் 

Answer : D. 

10) நன்ர் தழபேந ளனக்கரின் தகர் து?  

 A.    உபெர்      B.    நதுப 

 C.    தஞ்சளவூர்     D.    பூம்புலளர் 

Answer : C. 

 

1) இபண்டு நதத்தழச் சளர்ந்த ஆண், ஸண் இபேயபேம் 
கவழ்க்கண்ை சட்ைப்டி தழபேநணம் ஸசய்துஸகளள்ளம்   

 A.    இந்து தழபேநணச்சட்ைம் 

 B.    சழப்பு தழபேநணச்சட்ைம் 

 C.    கழழஸ்துய தழபேநணச்சட்ைம் 

 D.    இஸ்ளநழன தழபேநணச்சட்ைம் 
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Answer : B. 

2) 3 நணி ஹபம் எபே புகயண்டி னணம் ஸசய்கழது. 
பதல் நணினில், 10 கழ.நீ./நணி ன்றும், நீதபள் 2 
நணினில், 25 கழ.நீ./நணி ன்றும் னணிக்கழது. அதன் 
சபளசரி ஹயகம் ன்?  

 A.    10 கழ.நீ./நணி    B.    15 கழ.நீ./நணி 

 C.    20 கழ.நீ./நணி    D.    25 கழ.நீ./நணி 

Answer : C. 

3) 5 நளம்மம் நற்றும் 4 ஆபஞ்சுப்மம் ஆகழனயற்ழன் 
யிபம், 3 நளம்மம் நற்றும் 7 ஆபஞ்சுப்மம் 
ஆகழனயற்ழன் யிபம் என்ஸில், எபே நளம்மம் 
நற்றும் எபே ஆபஞ்சுப்மம் ஆகழனயற்ழன் யிகின் 
யிகழதம் ன்?   

 A.    4:3      B.    1:3 

 C.    3:2      D.    5:2 

Answer : C. 

4) எபே ஹகளபுபத்தழன் 100 நீ. ஸதளயிழபேந்து அதன் 
உச்சழக்கள ற் ஹகளணம் 45° ில், ஹகளபுபத்தழன் 
உனபம் ன்?  

 A.    25 நீ.     B.    50 நீ. 

 C.    100 நீ.     D.    200 நீ. 
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Answer : C. 

5) ல்ய நன்ர்கின் சழத்தழபகளப புழ ன் 
அைஸநளமழன ஸற்யர்  

 A.    நஹகந்தழபயர்நன்   B.    பளஜசழம்நன் 

 C.    நளநல்ன்    D.    ந்தழயர்நன் 

Answer : A. 

6) நதுபள யிஜனம் ன் நூழல் ஆசழரினர்  

 A.    களங்கள ஹதயி    B.    களபக்களல் 
அம்நனளர் 

 C.    பஞ்ஹசளதழ    D.    நளங்குடி நபேதளர் 

Answer : A. 

7) இந்தழனளயின் ஹதளட்ைக்க ஆபளய்ச்சழ நனம் உள் 
இைம்  

 A.    ஸசன்     B.    பம் 

 C.    லதபளளத்    D.    ஸங்களூர் 

Answer : D. 

8) இந்து ன்னும் ஆங்கழ ளிதமத் ஹதளற்றுயித்தயர்  

 A.    ஜழ.சூப்ிபநணினனர்  B.    பள.ஸயங்கைபளஜஶலு 

 C.    ஸஜகன்ளத் ஆச்சளரினளர் D.    இபளஜஹகளளளச்சளரி 
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Answer : A. 

9) ஊக்கப்டுத்தப்ட்ை கரினளது அசுத்த கபசல்கில் 
உள் ழநழப் ஸளபேட்க ீக்குயதற்கு னன்டுகழது. 
அவ்யளறு ஸசனல்டுயதர்க்கு களபணம்.  

 A.    ஆக்றழகபணம்     B.    எடுக்கயி 

 C.    ஹநற்ப்பப்ில் உறுஞ்சழதல்  D.    சளனம் ஸயளுத்தல் 

Answer : D. 

10) கவழ்க்கண்ை யளக்கழனங்கில் குழனீடுகப் 
னன்ப்டுத்தழ சரினள யிைனத் ஹதர்வு ஸசய்:  

ஹகளட்ளடு(A): ஹக்கட் எபே இறுகழன ிளஸ்டிக் 
ஆகும்.  

களபணம்(R): இறுகழன ிளஸ்டிக் குகள் ஸயப்ப்டுத்தும் 
ஹளது இறுகழன ழன அைந்துயிடுகழன்.  

கவழ்க்களணும் குழனீடுகள் பம் சரினள யிைனத் 
ஹதர்ந்ஸதடுக்க:  

 A.    (A) நற்றும் (R) இபண்டும் சரினளய நற்றும் (R) 

ன்து (A)-ன் சரினள யிக்கம். 

 B.    (A) நற்றும் (R) இபண்டும் சரினளய ஆளல் (R) 

ன்து (A)-ன் சரினள யிக்கம் அல். 

 C.    (A) சரி ; ஆளல் (R) தயறு. 
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 D.    (A)தயறு; ஆளல் (R) சரி. 

Answer : A. 

 

1) கவழ்க்கண்ையற்றுள் ஸயற்ழைத்தழல் யிபயளக யிளயது 
து?  

 A.    நபப்ந்து     B.    ய இகு 

 C.    க்கு ந்து 

 D.    ஹநற்கண்ை அத்தும் எஹப ஹயகத்தழல் யிளம், 

ஸில் ஸயற்ழைத்தழல் களற்ழளல் ற்டும் தை 
இல். 

Answer : D. 

2) கவழ்க்கண்ை ந்த உஹளகம் நழன்களந்தத்த உபேயளக்க 
நழகவும் சழந்தது?  

 A.    ைங்ஸ்ைன்    B.    ஹதிபேம்பு 

 C.    க்கு      D.    தளநழபம் 

Answer : B. 

3) தநழமகத்தழல் ஸட்ஹபளழனம் ஸபேயளரினளகக் 
கழைக்கும் நளயட்ைம்  

 A.    தஞ்சளவூர்    B.    புதுக்ஹகளட்ை 

 C.    தழபேயளபைர்    D.    ளகப்ட்டிம் 
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Answer : D. 

4) ீதழஹதயன் நனக்கம் ன் ளைகத்தழன் ஆசழரினர்  

 A.    அண்ணளதுப    B.    ஹக.ஸ்.நஹளகர் 

 C.    ஸ்.டி.சுந்தபம்    D.    டி.ஹக.பர்த்தழ 

Answer : A. 

5) ட்டினல் I- ட்டினல் II-உைன் சரினளக ஸளபேத்தழ, கவஹம 
ஸகளடுக்கப்ட்டுள் குழனீடுகக் ஸகளண்டு சரினள 
யிைனத் ஹதர்ந்ஸதடு: 

a) அண்ணள யிபேது 1)சழந்தளைசழரினற்க்கு  

b) ம்.ஜழ.ஆர் யிபேது 2)சழந்த டிகபேக்கு  

c) கயளணர் யிபேது 3)சழந்த யசகர்த்தளவுக்கு  

d) கயிஞர் கண்ணதளசன் யிபேது 4)சழந்த கச்சுய 
டிகபேக்கு  

குழனீடுகள்: a-b-c-d  

 A.    4-3-1-2     B.    1-4-2-3 

 C.    2-1-3-4     D.    3-2-4-1 

Answer : D. 

6) ஆசழரினர் தழம் ஸகளண்ைளைப்டும் ளள்  

 A.    யம்ர் 14    B.    ஸசப்ஸைம்ர் 14 



 

   

www.arivukadal.com 
இய புத்தகநளக உள்து. 

www.arivukadal.com 
இய புத்தகநளக உள்து. 

cell No : 98651 30130 

cell No : 98651 30130 

 C.    ஸசப்ஸைம்ர் 5    D.    ஹந 1 

Answer : C. 

7) ஜயீளந்தம் ஜசக்தழ ன் இதம ந்த ஆண்டு 
ஸதளைங்கழளர்?  

 A.    1917      B.    1927 

 C.    1937      D.    1947 

Answer : C. 

8) ஹளர்ஹைள கய ன்து  

 A.    களப்ர் சல்ஹட் நற்றும் சுண்ணளம்பு 

 B.    சயத்தூள் நற்றும் DDT 

 C.    DDT நற்றும் BHC 

 D.    DDT நற்றும் ளபளதனளன் 

Answer : A. 

9) யபபம், கழபளக்ட்டும்  

 A.    ஹசளநர்கள்     B.    ஹறளஹைளப்புகள் 

 C.    புஹயற்றுந டியங்கள்  D.    ல்டிகள் 

Answer : C. 

10) நழக அநழத்தன்ந உள் ஹசர்நம்  

 A.    நீத்ஹதன்      B.    ஸநத்தழல் ஆல்கலளல் 



 

   

www.arivukadal.com 
இய புத்தகநளக உள்து. 

www.arivukadal.com 
இய புத்தகநளக உள்து. 

cell No : 98651 30130 

cell No : 98651 30130 

 C.    த்தழல் ஆல்கலளல்   D.    ீளல் 

Answer : D. 

 

1) அணுக்கபே என்ழனுள் இபேப்து  

 A.    புஹபளட்ைன்க்கள் நற்றும் ழபெட்பளன்கள் 

 B.    புஹபளட்ைன்க்கள் நற்றும் ஸக்ட்பளன்கள் 

 C.    ழபெட்பளன்கள் நற்றும் ஸக்ட்பளன்கள் 

 D.    ழபெட்பளன்கள் நட்டும் 

Answer : A. 

2) சநத ஆடி என் ஹளக்கழ எபே நிதன் 1 நீ/யிளடி 
ஹயகத்துைன் கபேம் ஹளது, கபேம் நிதின் ிம்ம் 
அய ஹளக்கழ யபேம் சளர்பு தழச ஹயகம்  

 A.    0.5 நீ /யிளடி   B.    1 நீ /யிளடி 

 C.    2 நீ /யிளடி    D.    3 நீ /யிளடி 

Answer : B. 

3) தநழமகத்தழல் ல்யர் களத்தழல் குழப்ளக கவழ்க்கண்ை 
நன்ர் களத்தழல் சளதழப தயீிபநளக ின்ட்ைட்ைது  

 A.    யிஷ்ணு ஹகளள 

 B.    பதளம் நஹகந்தழபயர்நன் 
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 C.    பதளம் நஹகந்தழபயர்நன் 

 D.    இபண்ைளம் ந்தழயர்நன் 

Answer : C. 

4) இந்தழனளயிலுள் நழகவும் பக்கழனநள சழறுஸதளமழல் 
து?  

 A.    துணிநணிகள்    B.    சணல் 

 C.    ககள்     D.    கத்தழகள் 

Answer : D. 

5) இந்தழனளயில் பேத்தழ துணி உற்த்தழ ஸசய்பம் 
ஆகள் அதழகநளக உள் நளழம் து?  

 A.    குஜபளத்     B.    ஹநற்கு யங்களம் 

 C.    நகளபளஷ்டிபம்    D.    தநழழ்ளடு 

Answer : D. 

6) இந்தழனளயில் பதல் பப்ர் ஹதளட்ைம் ங்கு 
அநக்கப்ட்ைது?  

 A.    தநழழ் ளடு    B.    ஹகளயள 

 C.    ஹகபள     D.    கர்ளைகள 

Answer : C. 

7) 1980 ஆம் ஆண்டில் தந்தனின் யனது தன் நகின் 
யனதப் ஹளல் 8 நைங்களகும், 1988 ஆம் ஆண்டில் 
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தந்தனின் யனது 1980 ஆம் ஆண்டில் நகின் யனது 
வ்யஹயள அதப்ஹளல் 10 நைங்களகும் ில், 1990 
ஆம் ஆண்டில் நகன், தந்த ஆகழஹனளரின் யனது 
பஹன  

 A.    16, 58 ஆண்டுகள்   B.    15, 50 ஆண்டுகள் 

 C.    14, 42 ஆண்டுகள்   D.    13, 34 ஆண்டுகள் 

Answer : C. 

8) இந்தழன ஹதசத்தழன் பயர்ணக் ஸகளடின தனளரித்தயர்  

 A.    களந்தழஜழ     B.    ஹநளதழளல் ஹபே 

 C.    சஹபளஜழி ளபடு   D.    அன்ிஸஸசன்ட் 

Answer : A. 

9) ஆரினப்ை கைந்த ஸடுஞ்ஸசமழனின் யம்சப் ஸனர்  

 A.    ல்ய யம்சம்   B.    ஹசளம யம்சம் 

 C.    ளண்டின யம்சம்   D.    ஹசப யம்சம் 

Answer : C. 

10) ஹதசழன நளசு தடுப்பு தழம் கைப்ிடிகப்டும் ளள்  

 A.    ஜஷன் 5 ஆம் ஹததழ 

 B.    அக்ஹைளர் 3 ஆம் ஹததழ 

 C.    ஆகஸ்ட் 20 ஆம் ஹததழ 
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 D.    டிசம்ர் 2 ஆம் ஹததழ 

Answer : D. 

 

 

 

வ.எண்          கடையின் பெயர்  -  ப ொடலபெசி. எண் 
1. பசன்டை 9094826254 

2. மதுடர 9750216789 

3. பகொடவ 9994343334 

4. பசலம் 9842428861 

5. தூத்துக்குடி 9443833333 

6.  ிருபெல்பவலி 9750216789 

7. கன்ைியொகுமரி 9894846425 

8.  ிருவண்ணொமடல 9994063702 

9. ெொமக்கல் 9894217248 

10.  ிருச்சி 9944144222 

11. பெரம்ெலூர் 9894495845 

12. அரியலூர் 9843427724 

13. புதுக்பகொட்டை 9659765900 

14. சிவகங்டக 9994079013 

15. இரொமெொ புரம் 9842537005 

16. ப ைி 9443929273 

17. ஈபரொடு 9443182330 

18.  ர்மபுரி 9025313661 

19. கிருஷ்ணகிரி 9025313661 

20. விழுப்புரம் 9943153202 

21. கொஞ்சிபுரம் 9842316661 

22.  ஞ்சொவூர் 9486525806 

23. ெொகப்ெட்டிைம் 9500478338 

24. பவலூர் 9791544734 

25.  ிண்டுக்கல் 9500862024 

26. விருதுெகர் 9042482982 

27.  ிருவொரூர் 9443491894 

28.  ிருத் ணி 9750216789 

29. கரூர் 9750216789 

30. கைலூர் 9443079942 
 

புத்தகம் கிடைக்கும் இைங்கள் 
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நூலிடை பெற வழி முடறகள் 
1. ARIVUKKADAL PATHIPPAKAGAM என்ற பெயரில் DD எடுத்து அல்லது M.O அனுப்ெலொம் 
2. கரூர் டவசியொ வங்கியில் ெணம் பசலுத் லொம், 

ெைப்பு கணக்கு எண் : 1161135000002562 
IFSC NO KVBL 0001161 / SOUTH MASI STREET, MADURAI 
முகவரி: அறிவுக்கைல் ெ ிப்ெகம், 
மடை எண் 3262,  மிழ்ெொடு வடீ்டு வச ி வொரியக்குடியிருப்பு, 
வில்லொபுரம், மதுடர – 625011. 
Contact no: 9976935585, 98426 49140, 0452-6463666 

 

ய.எண் புத்தகத்தின் பனர் யிட 
1 GK 17,000 யிா யிடைகள் 300 
2 GK1000 யிா-யிடைகள் 29 
3 இனர் புக் 2012 100 
4 இனர் புக் 2013 150 
5 தநிமக யபாறு,இந்தின யபாறு 180 
6 புயினினல்  3000 யிா-யிடைகள் 110 
7 இந்தின ததசின இனக்கம்,இந்தின அபசினடநப்பு,இந்தின பாருாதாபம் 160 
8 பாதுத்தநிழ் 120 
9 பாது அிவு 130 
10 CURRENT AFFAIRS ENGLISH MEDIUM 65 
11 GK சக்சஸ் நாத இதழ் 30 
12 தநிழ் அிஞர்களும்,தநிழ்த்பதாண்டும் 200 
13 ைப்பு ிகழ்வுகள் 2013 சயரி பதல் ஆகஸ்ட் யடப 100 
14 Tnpsc தநிழ் இக்கின யபாறு 160 
15 நதின் ததர்வு 110 
16 Tnpsc gr. II பந்டதன ஆண்டுகின் யிா-யிடை (7 ஆண்டுகள்) 130 

ஆசிரினர் தகுதித்ததர்வு 

 

ய.எண் புத்தகம் பனர் யிட 
1 6 ஆம் யகுப்பு பதல் 12ஆம் யகுப்பு யடப தநிழ் யிா-யிடைகள் 160 
2 TET பதல் தாள் (1056)க்கம் 400 
3 TET தநிழ்,ஆங்கிம்,குமந்டத தநம்ாடு நற்றும் கற்ித்தல் படகள் 180 
4 TET- கணிதம்  150 
5 TET-அியினல்  130 
6 TET-யபாறு 110 
7 TET-குடிடநனினல்,புயினினல்,பாருாதாபம் 160 
8 TET- SELF TEST PAPER நாதிரி ததர்வு 65 

யிடப்ட்டினல் 
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ய.எண் புத்தகத்தின் பனர் யிட 
1 தநிழ்க்கஞ்சினம் 10,000 யிா-யிடைகள் 300 
2 கல்யினினல் 4,500 யிா-யிடைகள் 150 
3 TRB இனற்ினல் 2200 யிா-யிடைகள் 150 
4 TRB  ஆங்கிம் 4500 130 
5 TRB தநிமக யபாறு,இந்தின யபாறு 6100 யிா-யிடைகள் 180 

ய.எண் புத்தகத்தின் பனர் யிட 
1 +2 கணிப்பாினினல்  60 
2 +2 யணிகயினல் 48 
3 +2கணக்குப்தியினல்  48 
4 அக்கண் கயிடத  70 
5 தாக்கால்-கயிடத 50 
6 அபயாணிப்பூக்கள் 70 


